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Utószó 
 
Ez az egész programm átdolgozása és a mi ifjúságunkhoz 

való alkalmazása annak, amit az Ifjúsági Keresztyén Egye- 
sületek már több helyen bevezettek és használnak. Az eredeti 
nevek (pioneer-bájtárs) azért nem tartattak meg, hogy félre- 
értésre ne vezessenek, hogy a programm nem egyesületi jel- 
lege kidomboríttassék. Az átdolgozás azokat az elveket tar- 
totta szem előtt, hogy az a terv, mely az eredetiben kiemelke- 
dik, hogyan vihető keresztül a mi viszonyaink között, mert 
a cél a mi ifjúságunknál is csak az lehet, ami másutt: hogy 
az ifjúságot komoly, keresztyén alapon álló nevelésben része- 
sítsük. 

Amennyiben azonban a programm ezt bizonyos úton 
akarja elérni és erre egy határozott módot és életrendet mu- 
tat, tényleg eltér minden más munkától és módszerében és 
irányában határozott. Ebből a szempontból kezelhető olyan 
helyeken, ahol nagyobb arányokat ér el, akár az egyházköz- 
ség, akár az iskola, vagy egy már meglevő egyesület kereté- 
ben külön mozgalom gyanánt és felruházható mindazokkal a 
külsőségekkel, melyek egy ilyen mozgalmat jeleznek. Ameny- 
nyiben ilyen helyeken jelvényekre volna szükség, ezeket ön- 
állóan lehet megválasztani, a programm szelleméhez és alap- 
gondolatához két jelvényminta illik legjobban: vagy a svájci 
kereszt, egy minden ágán egyforma kereszt alak, vagy a Krisz- 
tus görög nevének kezdőbetűi: X. és P. valaminő formában 
összefoglalva. Az Ifjúsági Keresztyén Egyesületek ezen 
programmját követők rendesen a svájci keresztet használják, 
míg ugyanezen programm leányok számára feldolgozott ol- 
dala egy kék színü, közepén fehér sávval áthúzott egyenlő 
száru háromszöget. A kereszt a programm négy sarkát je- 
lenti, míg a háromszögnél a háromszög sarkai a testi, értelmi 
és lelki élet ápolásának, a középen áthúzott sáv pedig a szol- 
gálat gondolatának mindhármon átmenő motivumát jelentik. 

Ez elmondottakhoz képest a programmot jelző iránynak 
nincs is speciális neve alkalmazva. Ugyanezen programmal 
Amerikában a YMCA (Ifjúsági Keresztyén Egyesületek) fiú 
és leányclubjai, Svájcban a B. K. (Bibel Kränzchen Biblia- 
körök) csoportjai, másutt mások dolgoznak. A programm szel- 
leméből következőleg, mivel a programm a Biblia alapjára 
akarja helyezni az ifjúság életét, a ,,Bibliakör“ már eddig is 
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használatos neve alkalmasnak látszik, hogy egyes csoportok 
nevéül szolgáljon, viszont, akik e programmot elfogadták és 
szerinte akarnak élni, nevezhetők „Krisztus Barátai“ vagy 
„Krisztus Vitézei“-nek, mint akik csakugyan a Krisztus ural- 
máért küzdenek és élnek. De ez a név és bármi más név mind 
csak akkor ér valamit, ha csakugyan kifejezi azt a szellemet, 
amiben a csoport vagy csoportok munkálkodnak. Óvakod- 
nunk kell tőle, hogy a fiúk előtt a név legyen a fontos és 
minden külsőséggel szemben ki kell előttük emelni a munka 
belső jelentését és értékét. Ha ez a programm is egyike lesz 
azoknak a régi, intézményekben és szervezetekben elvénhe- 
dett és megerőtlenedett egyesületeknek, melyek az igazi mun- 
kát valósággal megakadályozták, akkor legjobb, ha nem is 
kezdünk hozzá a munkához. Legfőbb igyekezetünknek arra 
kell irányulnia, hogy ez a munka igazán a Krisztus életerőivel 
töltse meg a fiúk lelkét és életét, s hogy általa egy olyan nem- 
zedék neveltessék fel, mely hitében, munkájában, másokkal 
való érintkezésében, testi erőiben alkalmas legyen azokra a 
feladatokra, melyet itt Isten a mi nemzetünk és egyházunk 
számára előírt, s ezen a földön igazán a keresztyén kultúra, 
a népek közötti testvéri és Isten országáért való együttmun- 
kálkodás zászlóvivője legyen. A mi népünknek, egyházaink- 
nak, kultúránknak, az országnak és az egész emberiségnek 
ma egyetlen reménysége egy ilyen ifjúság, és meg vagyunk 
győződve róla, hogy egy ilyen ifjúság, mely nem riad meg 
semmi nehézségtől és eszményeit a legmagasabb ponton kere- 
si, elő tudja készíteni az igazi emberi élet útján az igazi egy- 
házi, nemzeti és társadalmi élet lehetőségeit. De ezt semmi 
más, mint Krisztus ereje által! 
 

„Föl Krisztus vitézi, 
Háborura föl! 
Jézusunk keresztjét 
Hordozván elől. 
Ki csatánk vezérli, 
Krisztus a Király. 
Im elől a harcban 
Szent jelvénye jár. 

 

Sátán serege megfut 
Jézusunk elől. 
Föl Krisztus vitézi 
Háborura föl! 
Zugó himnuszunkra 
A pokol remeg, 
Föl testvéreink hát 
Énekeljetek! 

 
Boldog táborunkba 
Hívek jőjjetek. 
Zengjetek mivélünk 
Hálaéneket! 
Zengje ember, angyal. 
Míg csak zengheti: 
Krisztus a Királyunk 
Hódolat Neki! 
Föl Krisztus vitézi, 
Háborura föl! 
Jézusunk keresztjét 
Hordozván elől!“ 
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Ezen programmhoz a következő könyvek ajánlhatók, melyeket a 

vezetőnek tanulmányoznia szükséges: 
 
1. Az igazi élet utján. A magyar ker. fiú életprogrammja. I. és II. 

Minerva Részvénytársaság kiadása, Kolozsvár 1927. 
2. Sztrilich-Mócsy: Tábori munkák. Voggenreiter Verlag, Berlin 1923. 
3. Mócsy: Cserkészsegítségnyújtás u. o. 
4. „ÉLŐ KÖNYVEK“. Az IFJU ERDÉLY kiadása. 1. Fosdick: A má- 

sodik mértföld. 2. Csíky I.; Jer és lásd meg. Bibliaköri vezető. 3. Kutter: 
Pál apostol. 4. Szemelvények Augusztinus Vallomásaiból. 5. Zengjen hála- 
ének. Énekeskönyv. 6. Williams György élete, 

5. IFJÚ ERDÉLY ifjúsági lap. Megjelenik Kolozsvárt. Ref. Theologián. 
 
Ezenkívül ajánlatos, hogy a munkára vonatkozó ezután megjelenő 

könyveket és cikkeket megszerezze és tanulmányozza. 


